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3-daags Wandelarrangement op de grens bij Duitsland

Wandelen op de grens bij Duitsland!
Ontdek de veelzijdige omgeving van Midden-Limburg en de Duitse grens, een heerlijke bestemming om er even helemaal tussenuit te gaan.

Het hotel en de faciliteiten
Ontdek de veelzijdige omgeving van Midden-Limburg, een heerlijke bestemming om er even helemaal tussenuit te gaan.
Het hotel kent haar oorsprong in 1923 en is door de jaren heen uitgegroeid tot een hotel met diverse faciliteiten die garant staan voor een
ontspannen verblijf. Zo is er een gezellig à la carte restaurant, bar met open haard, lounge, tuinterras en paardenstallen. Het gastvrije
personeel doet er alles aan om u een plezierig verblijf te bezorgen.

De kamers
De kleine tweepersoonskamer comfort met douche is comfortabel en sfeervol ingericht. Kamerfaciliteiten: badkamer met douche en toilet,
telefoon, draadloos internet, twijfelaar (130 cm breed) en televisie.
In dit kamertype kan er geen extra bed geplaatst worden. Wel kan er op aanvraag een baby bed geplaatst worden. Hiervoor wordt een toeslag
gerekend. Bij dit kamertype zijn er geen honden toegestaan.
De tweepersoonskamer comfort met douche is ruim en comfortabel ingericht. Kamerfaciliteiten: badkamer met een douche en toilet,
telefoon, draadloos internet, 2 enkele bedden en een televisie.
Op aanvraag kan er een extra (baby)bed op de kamer geplaatst worden. Hiervoor wordt een toeslag gevraagd. Bij dit kamertype zijn geen
honden toegestaan.
De tweepersoonskamer comfort plus met douche of bad is ruimer dan de standaard tweepersoonskamer en voorzien van twee losse
bedden.
Kamerfaciliteiten: badkamer met douche of bad en toilet, draadloos internet, televisie, radio, haardroger en telefoon.
Op aanvraag kan er een extra (baby)bed op de kamer geplaatst worden. Hiervoor wordt een toeslag gevraagd. Bij dit kamertype zijn geen
honden toegestaan.
De tweepersoonskamer comfort met balkon of terras is sfeervol en comfortabel ingericht. Kamerfaciliteiten: telefoon, draadloos internet,
televisie, radio en een badkamer met bad en toilet. Deze kamer bevat twee losse bedden. Op aanvraag kan er een extra (baby)bed op de
kamer geplaatst worden. De hond is welkom in dit kamertype in overleg met de receptie van het hotel. Voor beiden wordt een toeslag
gevraagd.
De familiekamer is ruim en sfeervol ingericht. Kamerfaciliteiten: douche en toilet, telefoon met directe buitenlijn, tv, 2 keer een tweepersoons
bed en zithoek. Er kan in dit kamertype een extra (baby)bed geplaatst worden. Honden zijn in deze kamer niet toegestaan.
De eenpersoonskamer comfort met douche is sfeervol en comfortabel ingericht. Kamerfaciliteiten: badkamer met douche en toilet, radio,
draadloos internet en een telefoon. In dit kamertype kan er geen extra bed geplaatst worden wel kan er op aanvraag een baby bed geplaatst
worden. Hiervoor wordt een toeslag gerekend. Bij dit kamertype zijn er geen honden toegestaan.
Het hotel is toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. Voor rolstoelgebruikers is er een ruimere kamer beschikbaar met aparte
douche en bad.
Parkeren bij het hotel is gratis.
*Honden zijn welkom op de balkon- en terraskamer.
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Bij dit Wandelarrangement is inbegrepen:
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles wijn
2 x overnachting
2 x uitgebreid ontbijtbuffet
1 x luxe 3-gangen diner
1 x lunchpakketje voor onderweg
Informatiepakket met diverse wandelroutes.

Prijs: vanaf € 134,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer comfort met douche.
De prijs van dit Wandelarrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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